
LEMBAR KERJA KELOMPOK 

 

NAMA KELOMPOK  : Kelompok 1 

MATERI KELOMPOK : PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) 

ANGGOTA KELOMPOK : 

1. Brigitta Sharleen  (04) 

2. Cinthya Putri. A  (08) 

3. Fransiska Austene S.  (11) 

4. Vincent Darren  (32) 

5. Yohana Jesslyn Sutoyo (34) 

Pertanyaan : 

1. Apakah Organisasi Internasional tersebut? ( meliputi pengenalan organisasi internasional 

sesuai dengan materi yang didapatkan masing-masing kelompok) 

2. Apa dampak positif yang diperoleh Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

3. Apa dampak negatif yang diperoleh Indonesia jika tidak bergabung dalam organisasi 

internasional tersebut? 

4. Bagaimana peran yang dilakukan Indonesia melalui organisasi internasional tersebut? 

5. Bagaimana peran organisasi Internasional tersebut terhadap Indonesia? 

Jawaban : 

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa : 

a. Sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. 

Lembaga ini di bentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional. 

Pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian 

perdamaian dunia. 

b. Didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 

c. Indonesia bergabung pada tanggal 28 September 1950 

 



2. Dampak Positif dari Indonesia bergabung di PBB : 

a. Bergabung di PBB, membuat Indonesia dapat ikut serta dalam menentukan usulan 

dewan keamanan PBB. 

b. Indonesia dapat memperluas pergaulan dan hubungan internasional sehingga 

eksistensi Indonesia dapat terangkat. 

c. Permaslahan Indonesia dapat diselesaikan dengan bantuan dari PBB. 

 

3. Indonesia tidak memiliki hubungan Internasional yang baik dengan negara lain. Sehingga 

apabila Indonesia membutuhkan bantuan maka negara lain tidak dapat membantu karena 

tidak memiliki hubungan dengan Indonesia. 

4. Peran Indonesia terhadap PBB : 

a. Indonesia mengirim pasukan Garuda atau Kontingen Garuda (KONGA) sebagai 

sumbangan terhdaap PBB untuk menciptakan perdamaian dunia. 

b. Indonesia ikut menciptakan perdamaian dunia melalui kerja sama dalam 

Konferensi Asia Afrika yang menghasilkan Dasasila Bandung. 

c. Indonesia menjadi salah satu permerkasa berdirinya ASEAN dan gerakan Non-

Blok. 

d. Indonesia mengirimkan lebih dari 1.000 pasukan yang tersebar di berbagai 

negara. 

 

5. Peran PBB terhadap Indonesia : 

a. PBB membantu menyelesaikan masalah Indonesia dan Belanda pada masa 

perjuangan kemerdekaan melalui pembentukan KTN (Komisi Tiga Negara) dan 

UNCI (United Nations Commisison for Indonesia). 

b. PBB membantu menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda mengenai 

masalah Irian Barat. Dengan cara membentuk UNTEA(United Nations 

Temporaray Executive Authority) dan pemerintah PBB sementara untuk Irian 

Barat. 

c. Membanu Indonesia melalui FAO. 

 


